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Samen zingen: Wi-Woe-Wa
Groep 1 t/m 4

Het lied ‘Wi-Woe-Wa, worden wat je wilt’ is speciaal voor De Kinderboekenweek
geschreven door Hans van Eerden. Een ingezongen en instrumentale versie van het
lied vind je als bijlagen bij dit thema. Tekst en bladmuziek staan op pagina 5.

Het lied aanleren

De eerste keer beluistert de groep het lied, de tweede keer lezen
de kinderen mee met de tekst en de derde keer wordt het lied
samen gezongen. Neem de tijd om de beroepen te bespreken die in de tekst
terugkomen.

Muzikale lestips

Misschien word ik wel…… musicus en speel ik op de boomwhacker of de triangel?
Speel mee bij het refrein van het lied op de boomwhackers en de triangel (zie en hoor
de instrumentale versie van Wie-Woe-Wa).

Misschien word ik wel…… Tandarts. Maar kan ik wel tegen het geluid van de boor?
Test dat eens bij jezelf. Selecteer op de computer de site
https://musiclab.chromeexperiments.com/Experiments. Kies vervolgens de oscillators en
experimenteer of je tegen het geluid van de tandartsboor kunt.

Misschien word ik wel…… Singer/songwriter. Selecteer op de computer de site
https://musiclab.chromeexperiments.com/Experiments kies
vervolgens songmaker. Componeer je eerste song.

Misschien word ik wel…… Choreograaf. Bedenk een dans bij het lied, studeer die
(samen met enkele klasgenoten) in en voer de dans uit.
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Samen zingen: Wi-Woe-Wa
Groep 1 t/m 4

Vervolg Muzikale lestips

Misschien word ik wel…… Rechercheur bij de politie en kan ik geheimtaal van boeven
ontcijferen. Werk samen met een klasgenoot. Selecteer op de computer de site
https://musiclab.chromeexperiments.com/Experiments en kies voor voice spinner. Een
leerling spreekt een kort zinnetje in en neemt dat op. Vervolgens speelt hij het zinnetje
op de computer achterstevoren af. De ander moet proberen te ontrafelen wat er werd
gezegd.
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Kom je een uitroepteken ! tegen, dan is de zin een uitroep.
Kom je een vraagteken ? tegen, dan stelt Worm of Slak een vraag.
De drie puntjes … betekenen dat je even een korte pauze neemt en daarna verder
leest.
De woorden die met HOOFDLETTERS zijn geschreven, lees je iets harder voor.
Een woord dat schuingedrukt is, komt uit het Engels.
Een deel van een woord met een accent (streepje naar rechts), krijgt nádruk.
Je mag je stem iets veranderen, maar gebruik geen stemmetje dat je niet de hele
tekst vol kunt houden.
De rode tekst is de tekst van de verteller.

Theaterlezen: Worm en Slak

Lessuggestie groep 1 t/m 4

Lees de theaterleestekst voor in de groepen 1 tot en met 4. In plaats van de
schrijfopdracht waarbij de kinderen zelf het einde van het verhaal opschrijven, bedenken
de kinderen in de onderbouw in de kring samen een passend einde voor het verhaal. Ze
kunnen ook een tekening bij het theaterleesverhaal maken.

Lessuggestie groep 5 t/m 8

Bespreek in groep 5 en 6 de lastige woorden die in de tekst voorkomen en lees de tekst
eerst voor. Neem daarna de tips door voor het theaterlezen en het stappenplan.

Tips theaterlezen

Geef de kinderen de volgende tips mee voor ze starten met lezen:
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 Lees eerst de tekst door.
 Verdeel daarna de rollen. Slak leest ook de rode tekst van de verteller. (Als het einde
van het verhaal is bedacht, leest Worm ook de tekst van Slakje).
 Draai na één keer lezen de rollen om en lees de tekst nog een keer.
 Bedenk met elkaar hoe het gesprek eindigt. Schrijf dit op het blaadje. Tip: doe dit
met potlood, dan kun je de tekst makkelijk aanpassen.

Theaterlezen: Worm en Slak

Vervolg Lessuggestie groep 5 t/m 8

Stappenplan theaterlezen

1.
2.

3.
4.

Meer theaterlezen

Wil je de kinderen een eigen theaterleestekst laten schrijven? Via deze link vind je een
stappenplan. Ontdek meer over theaterlezen op www.theaterlezen.nl.
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Drama: 80 kaartjes en activiteiten
Groep 1 t/m 8

 
De vier werkbladen met wie, wat en waar kaartjes zet je in bij verschillende drama
activiteiten in alle groepen.

Ra, ra, wat is mijn beroep?
Groep 1-4

Voorbereiding: Knip de wie (beroepen) kaartjes van werkblad 1 uit.

Activiteit: In de onderbouw kunnen de kinderen in tweetallen of kleine groepjes een
beroep uitbeelden dat de rest van de klas kan raden. Ze mogen hier ook geluid bij
maken. Een beetje hulp nodig? Juf of meester kan een tip geven aan de groep, of even
‘instappen’ en meespelen om de kinderen op weg te helpen.

Afsluiten: Elk groepje krijgt applaus en een compliment!

TIP: Is de groep toe aan een volgende stap? Ga dan een volgende les verder met
de sketch die hieronder is beschreven.

Sketch
Groep 4-8

Voorbereiding: Knip de wie, wat én waar basiskaartjes uit en verdeel ze over 3
enveloppen.

Activiteit: De kinderen bedenken in tweetallen of groepjes een korte, grappige sketch.
Geef elk groepje een wie, wat en waar kaartje. Verdeel ze over de klas en geef 5 minuten
voorbereidingstijd. Leg uit dat alle woorden op de wie, wat, waar kaartjes ‘verboden
woorden’ zijn. Deze worden niet hardop gezegd in het toneelstukje (en tijdens het
voorbereiden). Klaar met oefenen?  Dan speelt iedereen de sketch om de beurt uit. De
rest raadt van de klas raadt daarna wie de kinderen zijn, wat ze doen en waar ze zich
bevinden.
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Drama: 80 kaartjes en activiteiten
Groep 1 t/m 8

 
Vervolg Sketch

Afsluiten: Benoem een top en/of een tip!

TIP: Is de groep toe aan een volgende stap? Ga dan een volgende les verder met
de activiteit Wie, wat, waar die hieronder wordt beschreven.

Wie, wat, waar
Groep 6-8

Voorbereiding: Knip de wie, wat én waar basiskaartjes uit inclusief de pluskaartjes (met
sterretje*) en verdeel ze over 3 enveloppen. Houd de pluskaartjes apart.

Benodigdheden: timer/stopwatch

Activiteit: Een variant voor de bovenbouw is het wie, wat, waar spel. Verdeel de groep
in duo’s. Elk tweetal krijgt drie kaartjes. De kinderen krijgen vervolgens 2 minuten de tijd
om uit te beelden wie ze zijn, wat ze doen en waar ze zijn. Ze mogen wel geluiden
maken, maar niet praten. Merk je dat deze activiteit lastig is voor jouw groep? Dan
mogen de kinderen tijdens het uitbeelden bij elk kaartje één woord zeggen dat met het
kaartje te maken heeft.

Afsluiting: Benoem een top en/of een tip!

TIP: Voeg een spelelement aan deze oefening toe met een puntentelling. Elk
geraden kaartje levert een punt op, zowel voor het groepje dat speelt als het
groepje dat het goed heeft geraden. De pluskaartjes (met sterretje*) leveren
nog een bonuspunt op.
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Verrijking: Beroepen van de toekomst
Groep 3 t/m 8

 
De verrijkingsopdrachten, een stappenplan volgens het TASC-model, de Taxonomie
van Bloom en 9 denksleutels zijn speciaal voor De Kinderboekenweek bedacht door
Maartje Sanders. Startpunt van de lessen is de informatieve tekst over beroepen van de
toekomst (pagina 25 en 26).

Denksleutels

Algemene informatie over denksleutels vind je via deze link.

Vraagsleutel 
Begin met het antwoord en laat kinderen er vragen bij bedenken
Bijvoorbeeld: beroep, werkloos, robots, medewerker, toekomst.

Nietussleutel 
Bepaal het omgekeerde.
Plaats woorden als (kan) niet, (zal) nooit in een opdracht.
Bijvoorbeeld: Noem 5 beroepen die nooit zullen verdwijnen.

Wat als-sleutel
Stel de kinderen een ‘Wat als ...’ vraag. Laat kinderen oorzaken en
gevolgen benoemen. Bijvoorbeeld: Wat als het verzorgen van patiënten wordt gedaan
door robots?

Combinatie-sleutel
Laat kinderen de eigenschappen van twee voorwerpen die
niet bij elkaar horen benoemen. Door het combineren ontstaat een nieuw voorwerp.
Wat als we twee beroepen combineren? Wat voor beroep krijg je dan.
Bijvoorbeeld: Politieagent en banketbakker.
Je kunt ook vaardigheden van verschillende beroepen combineren.
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Verrijking: Beroepen van de toekomst
Groep 3 t/m 8

 
Vervolg Denksleutels

Alfabet sleutel
Laat kinderen woorden bedenken die beginnen met de letters 
A t/m Z die op de één of andere manier te maken hebben met een bepaalde categorie
of met een bepaald onderwerp.
Bijvoorbeeld: automonteur, bakker, controleur.

Lachwekkend-sleutel
Doe een lachwekkende of uitspraak of stelling.
Laat kinderen argumenten verzinnen om de stelling aannemelijk te maken.
Bijvoorbeeld: Wat als alle beroepen een glimmend uniform hebben?

VET-sleutel
Laat kinderen alledaagse voorwerpen verbeteren door de volgende handelingen:
Vervormen - Eraf halen - Toevoegen
Hoe kun je op deze manier een beroep verbeteren? Bijvoorbeeld het beroep: Boer.
Je mag dingen vervormen, eraf halen en toevoegen.

Nadeel-sleutel
Laat kinderen nadelen van een alledaags voorwerp (in dit gevoel beroep) bedenken.
Bedenk dan manieren om deze nadelen op te heffen.
Bijvoorbeeld: Een automonteur kan geen boeven vangen.
Een cassiere kan geen bankdirecteur worden. 

Plaatje-sleutel
Laat de kinderen een afbeelding zien die niet direct gekoppeld is
aan een thema. Laat de kinderen argumenten bedenken waarop de afbeelding toch
gekoppeld kan worden aan het thema.
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Verrijking: Beroepen van de toekomst
Groep 3 t/m 8

 
Taxonomie van Bloom

Algemene informatie over de Taxonomie vind je via deze link.

1. Onthouden

Maak een woordenschrift van A tot Z van allemaal verschillende beroepen.
Beeld verschillende beroepen uit.
Vertel 10 aspecten van het beroep van je ouders en deel dit met een klasgenoot.
Zoek de betekenis van de woorden uit het verhaal die je niet kent (wat zijn sectoren?).
Maak een top 10 van belangrijkste beroepen.

2. Begrijpen

Schrijf een gedicht over je favoriete beroep.
Zijn er door Corona nieuwe beroepen gekomen, of beroepen waar je het bestaan nog
niet van wist?
Maak een stripverhaal over een onbekend beroep. 
Maak een stripverhaal met daarin een beroep dat zich inzet tegen klimaatverandering.
Voer een discussie en kom samen tot de meest belangrijke beroepen wereldwijd. 
Voer een discussie over wat nu een 'echt' beroep is (vallen daar priester, dj, smokkelaar,
kunstenaar, model, etc. ook onder)? Aan welke criteria moet een beroep voldoen?

3. Toepassen

Interview iemand over zijn/haar beroep.
Maak een wereldkaart/grafiek met de top 5 beroepen wereldwijd.
Maak een muurkrant met daarin de beroepen van ouders.
Bedenk 10 vragen over een beroep waar je meer over wilt weten.
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Verrijking: Beroepen van de toekomst
Groep 3 t/m 8

 
Vervolg Taxonomie van Bloom

4. Analyseren

Waarom verschillen beroepen per continent?
Welke vaardigheden vragen beroepen van de toekomst?
Als je kan kiezen tussen een beroep waar je veel verdient of een beroep waar je weinig
verdient mee, maar veel meer plezier hebt. Welke keuze maak je en waarom? Maak
eventueel een +/- lijst. (Meerdere dilemma´s mogelijk).

5. Evalueren

Welke gebeurtenissen kunnen van invloed zijn op toekomstige beroepen?
Bedenk welk toekomstig beroep wereldwijd een belangrijk beroep zal zijn.
Voor welke problemen kun je nieuwe beroepen bedenken. 
Welk beroep mag volgens jou nooit verloren gaan. 
Je wilt een bepaald 'toekomstig' beroep gaan uitoefenen. Wat moet je daarvoor kunnen,
welke vaardigheden passen daarbij? Voorbeelden: drone-piloot, data scientist,
werkgelukdeskundige, 3D specialist.

6. Creëren

Maak een vacaturetekst voor jouw toekomstige beroep.
Geef een les en/of leer kinderen een vaardigheid die in de toekomst goed van pas komt.
Stel je wilt drone-piloot worden, welke opleiding ga je dan volgen?
Maak een promotie/wervingsposter voor een beroep van de toekomst.
Maak een beroepen van de toekomst kwartet. 
Bedenk een toekomstig beroep dat nog niet in de tekst voorkomt. 
Bedenk een toneelstukje waarin een aantal toekomstige beroepen worden uitgebeeld.
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Wanneer is iets een beroep?
Is een beroep een deel van wie je bent?
Kun je altijd worden wat je wilt?
Zijn er mannenberoepen en vrouwenberoepen en mogen alleen mannen of vrouwen deze
uitoefenen?
Wanneer is iets een beroep? 

Beroepen in verschillende kaders verdelen. Laat leerlingen deze kaders zelf bedenken n.a.v.
de tekst (fysiek, automatisering, techniek, cognitief)
Welke vaardigheden zijn bij mij sterk ontwikkeld en welke niet? Maak een +/- schema.
Wat zijn belangrijke menselijke eigenschappen? (Wat zijn überhaupt menselijke
eigenschappen?). Welke menselijke eigenschappen zijn niet te vervangen? 
Welke vaardigheden leer je nu op school? Welke vaardigheden zou je nog moeten leren om
klaar te zijn voor toekomstige beroepen? Welke vaardigheden worden wellicht overbodig?

Welke beroepen zijn de afgelopen decennia verdwenen?
Welke beroepen floreerden in economisch gunstige tijden?
Kun je aan de hand van deze gegevens voorspellingen doen? 
Maak een collage van moderne beroepen en verdwenen beroepen.

Verrijking: Beroepen van de toekomst
Groep 3 t/m 8

 
Stappenplan volgens TASC-model

Algemene informatie over het TASC-model vind je via deze link.

Stap 1: Introductie (3 opties)

1. Filosofisch gesprek

2. Analytisch denken

3. Verbanden leggen met de geschiedenis
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Verrijking: Beroepen van de toekomst
Groep 3 t/m 8

 
Vervolg Stappenplan volgens TASC-model

Stap 2: Mindmap

Maak een mindmap met in het midden 'toekomstige beroepen'. Gebruik de tekst om
categorieën te maken en voeg toe waar je denkt dat er iets ontbreekt. De leerkracht kan
natuurlijk ook categorieën aandragen.
Rond de 85% van de vacatures die er over 15 tot 20 jaar zijn moet nog uitgevonden worden.
Welke beroepen denken de wetenschappers dat er zullen zijn over 15/20 jaar? Welke zijn ze
volgens jou vergeten?
Kies de beroepen waarvan jij denkt dat ze bij jou passen.

Stap 3: Onderzoek interessante beroepen

Welke vaardigheden heb je daarvoor nodig?
Hoe doen wetenschappers onderzoek?
Zijn er opleidingen voor, etc.?
Bedenk 10 vragen, kies de 5 beste vragen en beantwoord deze zo volledig mogelijk.

Extra: Maak met de groep een (toekomstige) vaardigheden bord. 

Stap 4: Presentatie voorbereiden

Je gaat je favoriete toekomstige beroep presenteren. Maak een plan. Wat heb je nodig? Hoeveel
tijd gaat daarin zitten. Heb je hulp nodig? Zijn er nog vragen onbeantwoord? Moet er nog verder
onderzoek worden gedaan? 
Wees creatief… en kritisch.

Stap 5: Aan de slag
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Verrijking: Beroepen van de toekomst
Groep 3 t/m 8

 
Vervolg Stappenplan volgens TASC-model

Stap 6: Controle

Lig je goed op schema? Overleg met een maatje wat je wilt vertellen, presenteren,
demonstreren, filmen, tekenen, maken. Breng je goed over wat je wilt vertellen over dit beroep.
Eis: Welke vaardigheden heb je nodig voor dit beroep?

Stap 7: Presentatie

Stap 8: Evaluatie

Sla de krant open en lees de koppen. Wat denk je dat de beroepen van de toekomst zijn?

Extra links

https://docplayer.nl/29197650-Thema-beroepen-les-1-beroepen-doorheen-de-tijd.html

http://www.stel-je-voor.nl/documenten/schimmige-beroepen.pdf

https://www.jufinger.nl/lestips-voor-de-kinderboekenweek-2021/
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Beroepen van de toekomst

 
Leestekst

Elke dag ontstaan beroepen die we nu nog niet kennen. Wat dacht je van drone
verkeersleider, orgaanontwerper en data gijzeling specialist? Een groot deel
van de beroepen die over vijftien of twintig jaar bestaan, zijn nu nog niet
bedacht. Machines nemen steeds meer taken van mensen over en technologie
kan beroepen een andere vorm geven.

Revolutie

Een voorbeeld is zorg-op-afstand via augmented reality of virtual reality. In de supermarkt reken je
je boodschappen af via de zelfscanner en je hebt vast wel eens gehoord van zelfrijdende auto’s.
Er is een vierde ‘industriële revolutie’ gaande en technologische ontwikkelingen volgen elkaar in
snel tempo op.

Aan de ene kant nemen machines mensen werk uit handen en aan de andere kant zorgt de
technologische ontwikkeling (robotisering, digitalisering en automatisering) juist voor nieuwe
banen. De meeste beroepen veranderen drastisch, maar zullen blijven bestaan. In bepaalde
beroepsgroepen komen er vooral banen bij, zoals bio-engineering, neurowetenschap en
informatietechnologie.

Diepgaande kennis

Voor meer dan de helft van de snelst groeiende beroepen is diepgaande kennis op het gebied
van data-science, programmeren en kunstmatige intelligentie nodig. Dit hangt samen met de
overgang naar nieuwe energiebronnen, de introductie van de (gedeeltelijk) zelfrijdende auto,
‘smart cities’, 3D-printen, augmented en virtual reality en the internet of things.
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Beroepen van de toekomst

 
Vervolg Leestekst

De ‘Nationale Beroepgids’ stelde een lijst samen van groeiende, nieuwe beroepen. Dit zijn: Data
Scientist, Werkgeluk-deskundige, Internet of Things expert, Growth Hacker, Digital Developer, Longevity
Coach, Product Owner, Ontwikkelingscoach, Drone piloot, 3D specialist, Recruitment specialist,
Logistiek specialist, Professional Organizer, Empatisch zorg en welzijn professional, Docent Web
Development, Ethisch Hacker, Duurzaam/groene bouwvakker, Finance Coach, Facilitator, Freelance
specialist, Virtual Assistant en Human-Computer Interaction Designer.

Mensenhanden

Hoewel computers veel dingen sneller, goedkoper en efficiënter kunnen dan mensen, blijven
mensen op veel plekken een toegevoegde waarde houden. Omgaan met veranderingen,
emoties en onvoorspelbaarheid, dat kunnen mensen nog steeds het beste. Zo is voor goede
zorg is onder meer begrip, menselijk contact en ontmoeting nodig.

Om deze reden zijn er beroepen die een laag ‘automatiseringsrisico’ hebben, zoals fotograaf,
leraar, verpleegkundige en loopbaanadviseur. En wanneer de inkomens stijgen, hebben de
creatieve beroepen hier voordeel van, want dan geven mensen meer geld uit aan mooie
voorstellingen en ander vermaak.

Een andere categorie van een beroepsgroep die niet snel zal verdwijnen, is het fysieke werk van
een hovenier, tuinman, loodgieter of dakdekker. Omdat elk huis en elke tuin weer anders is, kan
dit soort fysiek werk nauwelijks overgenomen worden door machines. Die machines zouden te
kostbaar zijn.

Wie moeten zich zorgen maken in de toekomst en misschien een andere carrière overwegen?
Dat zijn bijvoorbeeld boekhouders, postsorteerders, secretaresses en bestuurders van
voertuigen. Dit komt doordat machines en computers deze taken in de toekomst grotendeels
kunnen overnemen. 

Bronnen: www.studytube.nl, www.carrieretijger.nl, www.zipconomy.nl
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